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0. Introductie
Deze ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de
uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Recreatie (hierna: het
pensioenfonds). De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.
Conform geldende wet- en regelgeving gaat de Verklaring in op:
1. de doelstelling van het beleggingsbeleid;
2. de organisatie en risicobeheerprocedures;
3. de beleggingsbeginselen, in het bijzonder de toegepaste wegingmethodes voor
beleggingsrisico’s en de strategische allocatie van de activa in het licht van de aard en de
looptijd van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.
De Verklaring is als bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota van het pensioenfonds
opgenomen en wordt om de drie jaren herzien. Daarnaast wordt de Verklaring onverwijld herzien
als er tussentijds een belangrijke wijziging in het beleggingsbeleid optreedt.
Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.
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1. Doelstelling van het beleggingsbeleid
Het pensioenfonds voert voor (ex-)werknemers die onder de werkingsfeer van het pensioenfonds
vallen, een pensioenregeling uit ten behoeve van de financiële gevolgen van pensionering,
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het pensioenfonds is als pensioenfonds onder andere
verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.
Het pensioenfonds belegt vanuit de prudent person gedachte. Dit komt in grote mate overeen met
dat wat de Nederlandsche Bank (DNB) ‘op solide wijze’ beleggen noemt. Daarbij moeten de
beleggingen voldoen aan kwalitatieve beginselen van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico’s.
In lijn hiermee is de doelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn realiseren van een
zo hoog mogelijk rendement uitgaande van de strategische asset allocatie bij een acceptabel risico,
rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds”.
Om de doelstelling te waarborgen wordt bij het bepalen van het strategisch beleggingsbeleid
rekening gehouden met het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet, de verplichtingenstructuur
en de financiering van het pensioenfonds zoals vastgesteld in het uitvoeringsreglement.
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2. Organisatie en risicobeheerprocedures
2.1

Taken en verantwoordelijkheden

Het pensioenfonds is zich bewust van de rol die het als pensioenbelegger vervult. Die rol dwingt
het pensioenfonds tot grote zorgvuldigheid in handelen. Het pensioenfonds is te allen tijde bereid
verantwoording af te leggen over het beleggingsgedrag en de gevolgen die dit heeft voor de
belanghebbenden.
Het bestuur van het pensioenfonds heeft als taak onder onder andere de vaststelling van het
(strategisch) beleggingsplan, het selecteren en monitoren van de externe vermogensbeheerder).
Het bestuur laat zich daarbij adviseren door een adviseur vermogensbeheer.
Het bestuur van het pensioenfonds heeft aan de vermogensbeheerder van het pensioenfonds het
mandaat gegeven om binnen de in het beleggingsplan vastgestelde doelstellingen en restricties het
tactische en operationele beleggingsbeleid uit te voeren.
Het bestuur blijft, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het
pensioenfonds inclusief het beleggingsproces.
2.2

Nevenactiviteiten

Het pensioenfonds ontwikkelt activiteiten die het fonds in staat stellen de kerntaken zo goed
mogelijk uit te voeren. Het pensioenfonds voert geen nevenactiviteiten uit.
2.3

Uitbesteding

De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders en commissionairs, vindt plaats aan de hand
van enerzijds de eisen die ter zake door DNB worden gesteld en anderzijds door het bestuur van
het pensioenfonds gehanteerde criteria die samenhangen met beschikbare deskundigheid, de
cultuur van de eigen organisatie, schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van derden en de
beoordeling van hun prestaties vinden plaats op basis van objectieve criteria. De gemaakte
afwegingen en de daarbij gehanteerde argumenten blijken uit een systematisch opgebouwd
selectie- en evaluatiedossier.
Uitbesteding van vermogensbeheer vindt plaats op basis van een service level agreement (SLA).
Deze overeenkomst voldoet (ten minste) aan de door DNB daaraan te stellen eisen.
Gedurende de periode van uitbesteding draagt het pensioenfonds zorg voor de instandhouding en
naleving van afdoende controlemechanismen om uitbestedingrisico’s te beheersen.
2.4

Rapportage

De vermogensbeheerder rapporteert elk kwartaal over het gevoerde en te voeren beleggingsbeleid
aan het bestuur. Minimaal één keer per jaar wordt het beleid ook mondeling besproken.
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2.5

Kostenbeheersing

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het pensioenfonds geen andere kosten dan die
redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd
vermogen en de doelstelling van het pensioenfonds.
2.6

Deskundigheid

Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over
de deskundigheid die vereist is voor:
•
een optimaal beleggingsresultaat;
•
een professioneel beheer van de beleggingen; en
•
de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s.
2.7

Scheiding van belangen

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gewaakt voor belangenverstrengeling. Met het oog
daarop zijn het bestuur en overige verbonden personen gehouden een gedragscode na te leven.
Een externe compliance officer ziet toe op naleving van de gedragscode.
2.8

Corporate governance

Het pensioenfonds heeft in beginsel aandacht voor de langetermijndoelstellingen van de
ondernemingen waarin zij belegt in termen van duurzame economische groei. Het pensioenfonds
belegt in beleggingsfondsen waarbij individuele selectie van ondernemingen niet mogelijk is.
Bij zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur besluiten om vanwege een of meerdere
ondernemingen die niet aan deze langetermijndoelstellingen voldoen uit een beleggingsfonds te
stappen. Alvorens tot een dergelijke stap over te gaan, tracht het bestuur via de
vermogensbeheerder invloed uit te oefenen op de ondernemingen c.q. de vermogensbeheerder te
laten besluiten om de beleggingen in deze ondernemingen te staken.
Het pensioenfonds is van mening dat duurzaamheid en corporate governance onlosmakelijk met
zorgvuldig ondernemerschap verbonden zijn. De ondernemingsleiding moet in staat zijn hierover
verantwoording af te leggen. Een dergelijke verantwoording is inherent aan goed
ondernemingsbestuur en daarmee van belang om te voorkomen dat de onderneming zich gaat
vervreemden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt.
De activiteiten van het pensioenfonds op het gebied van duurzaamheid en corporate governance
vormen voor het pensioenfonds geen doel op zichzelf. Uitvoering van het beleid van het
pensioenfonds op deze gebieden wordt steeds getoetst aan haar primaire verantwoordelijkheid om
een optimaal rendement te genereren in het belang van de belanghebbenden bij het
pensioenfonds.
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3. Beleggingsbeginselen
3.1

Het beleggingsproces

Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden van het beleggingsbeleid. Onder het
beleggingsproces wordt verstaan het geheel van regels dat toeziet op de voorbereiding en de
uitvoering van het beleggingsbeleid en het beheer van de beleggingen. Het pensioenfonds verlangt
van alle leidinggevenden en medewerkers in de organisatie er op toe te zien dat gehandeld wordt
in overeenstemming met de regels van het beleggingsproces. Dit leidt tot een consistent en
beredeneerd beleggingsgedrag, in alle geledingen van de organisatie.
3.2

Beleggingsbeslissingen

Het pensioenfonds beoordeelt elke belegging op grond van risico- en rendementsoverwegingen in
relatie tot de verplichtingenstructuur. In beginsel sluit het pensioenfonds geen afzonderlijke
beleggingscategorie, –instrument of –techniek uit.
Daarentegen werkt het pensioenfonds uiteraard niet mee aan een beleggingstransactie die
verboden is, bijvoorbeeld op grond van het internationaal recht. In dit kader heeft het
pensioenfonds op het gebied van administratieve organisatie en interne controle concrete
maatregelen getroffen ter naleving van antiterrorismewetgeving, in het bijzonder de Sanctiewet
1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het
financieel verkeer.
3.3

Toegepaste wegingmethoden voor beleggingsrisico’s

De beleggingen, het beheer van de beleggingen en de beheersing van de aan beleggingen
verbonden risico’s geschieden met inachtneming van het jaarlijks beleggingsplan Voor de
generieke sturing van de risico’s is de weging naar de beleggingscategorieën in de
beleggingsportefeuille van groot belang. Specifieke sturing op marktrisico’s vindt plaats met behulp
van onder andere standaarddeviatie, tracking error en ‘value at risk’ (VAR) methodieken. Voor
kredietrisico’s wordt gewerkt met credit ratings. Voor de beheersing van operationele risico’s zijn
meerdere maatregelen geïmplementeerd waaronder bevoegdhedenregeling, uitwijkbeleid en
incidentenmanagement.
3.4

Waarderingsmethode

De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde.
3.5

Strategische allocatie

In het kader van een integrale benadering van de beleggingen en de verplichtingen wordt de
invulling van het beleggingsbeleid gebaseerd op Asset Liability Management (ALM). De ALM-studie
is maatgevend voor de verdeling over de beleggingscategorieën, waarbij wordt gestreefd naar een
optimale beleggingsportefeuille in combinatie met een consistent premie- en toeslagbeleid. De
ALM-studie wordt in beginsel eens in de drie jaren, doch zoveel vaker als het bestuur van het
pensioenfonds dat wenselijk acht dan wel wordt verlangd door DNB, uitgevoerd.
Op basis van de visie en macro-economische ontwikkelingen en de financiële markten zal het
pensioenfonds de strategische beleggingsmix periodiek herbalanceren binnen de gestelde
bandbreedtes.
Het bestuur kan besluiten om de strategische allocatie aan te passen, waarbij met name in
onzekere financiële markten wordt beoogd het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille niet te
vergroten en indien gewenst zelfs te verlagen.
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